
 
Výpis usnesení  

ze zasedání rady města  81/2022 
ze dne  4. 4. 2022 

 
 
 

Obecně závazná vyhláška o nočním klidu 
Rada města schválila návrh obecně závazné vyhlášky a v předloženém znění bude zaslána 
k posouzení na  oddělení dozoru Ministerstva vnitra ČR ve Zlíně. 
 
Žádost KDU-ČSL o pronájem sálu sokolovny a snížení pronájmu 
Rada města schválila snížení ceny za pronájem sálu a místnosti v patře sokolovny pro KDU-
ČSL při konání volební krajské konference dne 8. 4. 2022 o 50 %. 
 
Žádost o povolení akce AMG Test Day Samohýl MB 
Starosta předložil radním žádost Agentury Media a Marketing s. r. o. o povolení konání akce 
AMG Test Day Samohýl MB – sraz majitelů sériových luxusních vozidel s možností test 
drive 100 m v termínu 10. 9. 2022. 
Vzhledem k tomu, že v termínu 10. 9. 2022 je naplánováno slavnostní otevření 
rekonstruovaného náměstí rada města s konáním akce AMG Test Day Samohýl MB 
nesouhlasí. 
 
Povolení závodů psů v dostihovém areálu 
Rada města schválila konání závodu psů spolku Moravský coursing s názvem Moravský 
pohár (mistrovství České republiky) v dostihovém areálu v termínu 6. – 7. 8. 2022.  
 
Smlouva o zřízení věcného břemene  
Rada města schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene č. OT-014330062966/002-ADS se 
společností EG.D., a.s. na stavbu „Slušovice, p. Kadlec, úprava přípojky NN“. Jednorázová  
náhrada za zřízení věcného břemene byla sjednána ve smlouvě o  smlouvě budoucí ve výši 
8 000 Kč.  
 
Smlouva o dílo na pravidelné roční kontroly dětských a víceúčelových hřišť 
Rada města schválila návrh smlouvy o dílo s DOR-SPORT Ing. Kolašín, Sedliště na 
pravidelné každoroční provádění odborných technických kontrol na dětských a víceúčelových 
hřištích ve Slušovicích.  
 
Veřejnoprávní smlouvy 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální  dotace z rozpočtu 
města uzavřenou mezi Městem Slušovice a  Sociálními službami města Kroměříže, p.o.. 
Dotace ve výši 7 000 Kč bude použita na úhradu provozních nákladů.  
 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální  dotace z rozpočtu 
města uzavřenou mezi Městem Slušovice a  ZO Českého zahrádkářského svazu Slušovice. 
Dotace ve výši 20 000 Kč bude použita na rekonstrukci odpadu z pěstitelské pálenice. 
 
 



 
 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální  dotace z rozpočtu 
města uzavřenou mezi Městem Slušovice a  Českým svazem včelařů Slušovice. Dotace ve 
výši 20 000 Kč bude použita na nákup chovného materiálu z vyšších chovů a léčiv pro léčení 
včelstev ve spolku.  
 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální  dotace z rozpočtu 
města uzavřenou mezi Městem Slušovice a  Junák – český skaut, středisko Slušovice.  
Dotace ve výši 10 000 Kč bude použita na zajištění běžné činnosti, vzdělání členů a dětí po 
stránce vědomostní i praktické, údržba majetku a rozšíření činnosti o další aktivity.   
 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální  dotace z rozpočtu 
města uzavřenou mezi Městem Slušovice a  Centrem služeb a podpory Zlín, o. p. s.. Dotace 
ve výši 5 000 Kč bude použita na provozní náklady registrované sociální služby Slunečnice, 
která poskytuje ambulantní sociální službu péče osobám s mentálním postižením – na nájem 
nemovitosti.  
 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální  dotace z rozpočtu 
města uzavřenou mezi Městem Slušovice a  DOTEK z. ú.. Dotace ve výši 30 000 Kč bude 
použita na zajištění sociálních služeb na území ORP Vizovice.  
 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální  dotace z rozpočtu 
města uzavřenou mezi Městem Slušovice a  Domovem pro seniory Lukov, p. o.. Dotace ve 
výši 21 000 Kč bude použita na provoz zařízení a péči o seniory.  
 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální  dotace z rozpočtu 
města uzavřenou mezi Městem Slušovice a  Linkou bezpeční, z. s.. Dotace ve výši 2 000 Kč 
bude použita na pokrytí části nákladů celostátní telefonní Linky bezpečí a Rodičovské linky, 
které poskytují pomoc a ochranu dětem a mladým lidem v tíživých či krizových životních 
situacích nebo dospělým jednajícím v zájmu dítěte.  
 
Pronájem 1 dílu zahrady na konci ul. Na Stráni 
Rada města schválila pronájem 1 dílu zahrady v lokalitě za ulicí Na Stráni paní Heleně 
Kaločové za cenu obvyklou v této lokalitě.  
 
 
Výzva k podání nabídky na zakázku „Slušovice – Náměstí Svobody – sadové úpravy“ 
Radě města byla předložena výzva k podání nabídky na zakázku „Slušovice-Náměstí 
Svobody-sadové úpravy“. Osloveny s žádostí o podání cenové nabídky byly firmy: 
ACRIS zahrady s.r.o., Slunečná 4548760 05 Zlín 
Ivánek – Zeman, Žabeň 55, 739 25  Žabeň 
Erica Garden s.r.o., Věžové domy  879, 760 01  Zlín 
Rada města schválila výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku „Slušovice – Náměstí 
Svobody – sadové úpravy“, kterou pro město vypisuje MAS Vizovicko a Slušovicko. 
 
 



 
Instalace fotovoltaiky – žádost firmy MONZA o  vystavení plné moci 
Firma MONZA CZ požádala starostu o vystavení plné moci, která je určena pro přípravu 
projektu instalace fotovoltaiky na střechu budovy firmy MONZA, která se částečně nachází 
na pozemku p. č. 900/11, který je v majetku města. 
Rada města souhlasí s vystavením plné moci pro přípravu projektu,  ale současně trvá na 
souhlasu firmy MONZA CZ, s.r.o. s umístěním cyklostezky na pozemek  p. č. 1734/54, který 
je ve vlastnictví firmy. Projekt pro cyklostezku do Zádveřic připravuje město Slušovice. 
Tento pozemek je v současnosti z větší části veřejně přístupnou zpevněnou plochou pro 
dopravu i pěší. Umístěním cyklostezky se významně nic nezmění. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


